REGULAMIN KLUBU STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW
ABBOTT DIABETES CARE
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Klubu Stałych Użytkowników (Klub),
w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Klubie.
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do uczestników Klubu.
2. Klub został przygotowany i jest prowadzony przez Organizatora. Klub jest adresowany
wyłącznie do użytkowników glukometru Optium Xido, Optium Xido Neo lub systemu
monitorowania glikemii FreeStyle Libre. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.
3. Organizatorem Klubu jest Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
02-676, ul. Postępu 21B.
4. Klub nie jest ograniczony w czasie.
5. Karta Uczestnika - karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Klubu zgodnie
z niniejszym Regulaminem Klubu, posiadająca indywidualny numer na niej umieszczony.
6. Karta Uczestnika jest kartą imienną. Karta Uczestnika może być wykorzystywana jedynie
przez Uczestnika, któremu została wydana.
7. Celem Klubu jest edukacja Uczestników, zapewnienie im dostępu do najnowszych informacji
na temat cukrzycy i postępowania w cukrzycy oraz ułatwienie korzystania z serwisu
gwarancyjnego.
§ 2 PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU
1. Uczestnikiem Klubu może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest aktywnym użytkownikiem
glukometru Optium Xido, Optium Xido Neo lub systemu monitorowania glikemii FreeStyle
Libre.
2. Każdy Uczestnik otrzyma jedną Kartę Uczestnika Klubu.
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie w sposób czytelny i zgodny z prawdą oraz
podpisanie i odesłanie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego do Klubu. Dla osób, które
posiadają aktualną zarejestrowaną gwarancję do Glukometru Optium Xido, Optium Xido Neo
lub systemu monitorowania glikemii FreeStyle Libre dopuszczalna jest rejestracja telefoniczna
pod bezpłatnym numerem Organizatora 800 222 688.

§ 3 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w przypadku, gdy jest on
niekompletny, niepełny, nieczytelny lub wypełniony nieprawidłowo.
2. Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania
osoby, która taki Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach
takiego odrzucenia. Jeśli na Formularzu Zgłoszeniowym podany zostanie telefon lub e-mail
kontaktowy Organizator podejmie 3 próby powiadomienia Uczestnika.
3. W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą
przetwarzane, a formularz zostanie niezwłocznie zniszczony.
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§ 4 KARTA UCZESTNIKA I OFERTA
1. Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu Klubu Stałych Użytkowników
i przystępując do Klubu, otrzymuje bezpłatnie do korzystania Kartę Uczestnika.
2. Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora, a każdy Uczestnik ma prawo do jednej
Karty Uczestnika.
3. Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą lub kredytową.
4. Uczestnicy Klubu mają możliwość otrzymywania informacji edukacyjnych oraz wynikających
z serwisu gwarancyjnego przez e-mail, SMS, telefonicznie lub drogą pocztową.
5. Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień oferowanego serwisu
pacjenckiego, w tym wprowadzania nowych i usuwania dotychczasowych serwisów.
6. Organizator zastrzega, iż może adresować określony serwis jedynie do najaktywniejszych
Uczestników Klubu, którzy są wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów ustalonych
przez Organizatora.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Organizator przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych osobowych
otrzymanych na podstawie Formularzy Zgłoszeniowych odbywało się w zgodzie
z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922).
2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Klubie
ma charakter dobrowolny, jednak brak wskazania danych wymaganych w Formularzu
uniemożliwia uczestnictwo w Klubie.
4. Dane osobowe Uczestników Klubu będą przetwarzane w celu realizacji założeń Klubu
opisanych w § 1 ust. 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze
reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji.
6. Zgoda na otrzymywanie informacji, o których mowa w ust. 5 zostaje udzielona przez
wypełnienie odpowiedniego pola Formularza Zgłoszeniowego .
7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o zmianie swoich danych
osobowych przekazanych Organizatorowi pod bezpłatnym numerem telefonu 800 222 688 lub
adresem e-mail dok.adc@abbott.com lub drogą pocztową pod adresem Organizatora, ul.
Postępu 21B, 02-676 Warszawa
8. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o zmianie swoich danych,
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie
spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.
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§ 6 STATUS UCZESTNIKA
1. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Klubu
Użytkowników Xido lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy Kartę Uczestnika
wykorzystują inne osoby niebędące Uczestnikami Klubu.
3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie bez ponoszenia
jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem
bezpłatnej infolinii 800 222 688 lub pisemnie na podstawie stosownego oświadczenia
wysłanego na adres Organizatora. W takim wypadku karta uczestnika traci ważność w dniu
przyjęcia rezygnacji.
4. Z chwilą skutecznego otrzymania informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie, Organizator
zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celu opisanym w § 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działania Klubu w każdym
czasie. W takim wypadku karta uczestnika traci ważność w dniu zakończenia działania Klubu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji statusu Uczestnika
w zakresie spełniania kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane
zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika lub innych podmiotów, za których działania Organizator nie odpowiada i nie ma na
nie wpływu.
3. Regulamin Klubu Stałych Użytkowników może zostać zmieniony przez Organizatora
w każdym czasie.
4. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w niniejszym Regulaminie, Organizator
powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach. Zmiana Regulaminu Klubu staje się
skuteczna wobec Uczestnika po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika
pisemnego powiadomienia
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